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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i 
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 25 september 
2017 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare, Johan Cord och Birgit Sporrong 
Dnr 3068  

3.  Information om Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Richard Johansson 
Dnr 7028  

4.  Reglemente för Krisledningsnämnden samt ändring av kommunstyrelsens reglemente, 
Ks § 214 
Dnr 2017-00210  

5.  Köp av fastigheten Töreboda Gullkragen 4, Ks § 252 
Dnr 2017-00231  

6.  Detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4, Ks § 253 
Dnr 2017-00180  

7.  Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, Ks 
§ 254 
Dnr 2017-00251  

8.  Besvarande av motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare 
som är 75 år och äldre, Ks § 212 
Dnr 2017-00034  

9.  Besvarande av motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av 
kommunfullmäktiges sammanträden, Ks § 256 
Dnr 2016-00321  

10.  Besvarande av motion om att kommunen förvärvar fastigheten med den gamla 
biografen Röda kvarn med mera, Ks § 257 
Dnr 2017-00135  

11.  Besvarande av motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar hem, Ks § 258 
Dnr 2016-00269  



 

 

12.  Besvarande av medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljusdekorationer, 
Ks § 259 
Dnr 2017-00015  

13.  Besvarande av medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen, Ks § 260 
Dnr 2017-00014  

14.  Besvarande av medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen, Ks § 261 
Dnr 2017-00046  

15.  Besvarande av medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda, 
Ks § 262 
Dnr 2017-00055  

16.  Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 
Dnr 2015-00026 006 

17.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

18.  Eventuella medborgarförslag 
Dnr 3070  

19.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

20.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

21.  Meddelanden 
Dnr 3534  

22.  Valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se. 

mailto:kommunen@toreboda.se
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347

Ks § 214 Dnr KS 2017/0210

Reglemente för Krisledningsnämnden samt ändring av
kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för
Krisledningsnämnden med de av Krisledningsnämnden föreslagna änd-
ringarna i §§ 5 och 16.

2. Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente så att de
skrivningar som idag finns om krisledningsnämnd stryks.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd be-
redskap vidta vissa krisberedskapsåtgärder. För att stärka kommunernas ar-
bete med dessa frågor har statlig finansiering tillförts. En överenskommelse
mellan Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap reglerar i större detalj hur kommunerna ska arbeta med
krisberedskapsfrågorna och hur den statliga finansieringen får användas.

Länsstyrelserna ansvarar för att fö5a upp kommunernas krisberedskapsar-
bete. Det sker dels årligen via skriftlig rapportering och dels via ett besök som
görs en gång per mandatperiod. Den 29 mars 2017 gjorde Länsstyrelsen
Västra Götaland ett sådant uppfö5ningsbesök i Töreboda kommun. Vid besö-
ket diskuterades framförallt:

- Risk- och sårbarhetsanalys för Töreboda kommun
- Kommunens styrdokument för krisberedskap inklusive plan för extraordi-

nära händelser

- Kommunens krisledningsnämnd
- Kommunens arbete med geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning inom krisberedskap
- Kommunens rapportering till Länsstyrelsen
- Erfarenheter från övningar och/eller inträffade händelser
- Uppfö5ning av användning av den statliga ersättningen

a . Justerare r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Sida

348

forts. Ks § 214

Vissa synpunkter framkom vid besöket. De som är av större karaktär tar sä-
kerhetssamordnaren upp i sin tjänsteskrivelse.

Hanterinq av länsstyrelsens synpunkter
Ändringar i kommunsffrelsens reglemente samt beslut om reglemente för
krisledningsnämnden
Länsstyrelsens synpunkter föranleder behov av ändringar i reglering av
krisledningsnämndens verksamhet. Vid länsstyrelsens besök utgjorde
Utvecklingsutskottet tillika krisledningsnämnd och kommunstyrelsens regle-
mente har reglerat krisledningsnämndens verksamhet. Detta behöver ändras
då krisledningsnämnden inte kan vara en tillika funktion för
Utvecklingsutskottet.

Säkerhetssamordnare Per Ahlström har därför upprättat förslag till ett sär-
skilt reglemente för Krisledningsnämnden och föreslår att de skrivningar som
idag finns i kommunstyrelsens reglemente avseende Krisledningsnämnd
stryks. Säkerhetssamordnaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige besluta att anta förslaget till reglemente för Krislednin7snämnden
samt ändring i reglemente för kommunstyrelsen.

Krisledningsnämnden föreslog vid sammanträde den 14 juni20l7 två änd-
ringar i reglementet;
5 § Aweckling av verksamhet
Krisledningsnämnden, första ordeti första stycket, ersätts med kommun-
styrelsen. Texten ändras till;
"Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är för-
anledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie
nämnd."

16 § Ersättare för ordföranden
En ny mening tilläggs första stycket "Om ledamöterna har lika lång tjänst-
göringstid ska den till åldern äldsta ledamoten fullgöra ordförandens upp-
gifter."

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Per Ahlströms tjänsteskrivelse den 23 maj 2017 med
förslag till reglemente för Krisledningsnämnden
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 105
Krisledningsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 3

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Å(l
x? tl

Justerare Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Krisledningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samm3nträdesdahim

2017-06-14

Sida

4

W,nffi3 Dnr KN 2017/000

Reglemente för Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för
Krislednin7snämnden med följande ändringar;

5 § Aweckling av verksamhet
Krisledningsnämnden, första ordeti första stycket, ersätts med kommun-
styrelsen. Texten ändras till;
"Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är för-
anledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår
de verksamhetsområden som krisledninpsnämnden har övertagit till ordi-
narie nämnd."

16 § Ersättare för ordföranden
En ny mening tilläggs första stycket "Om ledamöterna har lika lång tjänst-
göringstid ska den till åldern äldsta ledamoten fullgöra ordförandens upp-
gifter."

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Per Ahlström har upprättat förslag till reglemente
för Krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Per Ahlströms tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
med förslag till reglemente för Krisledningsnämnden

Expedieras till;
Kommunstyrelsen

Å'- ?'
Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen Västra Götalands granskning av 
krisberedskapsarbetet i Töreboda kommun 
 

Förslag till beslut 

Säkerhetssamordnarna föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

- Till kommunfullmäktige föreslå nytt reglemente för krisledningsnämnd 
samt ändring i reglemente för kommunstyrelsen.  

 
Bakgrund 

Töreboda kommun ska enligt lagen Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap vidta vissa krisberedskapsåtgärder. För att stärka kommunernas 
arbete med dessa frågor har statlig finansiering tillförts. En överenskommelse 
mellan Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap reglerar i större detalj hur kommunerna ska arbeta med 
krisberedskapsfrågorna och hur den statliga finansieringen får användas. 
 
Länsstyrelserna ansvarar för att följa upp kommunernas krisberedskapsarbete. 
Det sker dels årligen via skriftlig rapportering och dels via ett besök som görs en 
gång per mandatperiod. 29 mars 2017 gjorde länsstyrelsen Västra Götaland ett 
sådant uppföljningsbesök i Töreboda kommun.  
 
Vid besöket diskuterades framförallt:  
- Risk- och sårbarhetsanalys för Töreboda kommun.  
- Kommunens styrdokument för krisberedskap inklusive plan för extraordinära 
händelser. 
- Kommunens krisledningsnämnd. 
- Kommunens arbete med geografiskt områdesansvar. 
- Utbildning och övning inom krisberedskap.  
- Kommunens rapportering till Länsstyrelsen.  
- Erfarenheter från övningar och/eller inträffade händelser 
- Uppföljning av användning av den statliga ersättningen.¨ 
 
Vissa synpunkter framkom vid besöket. De som var av större karaktär behandlas 
i denna skrivelse.  
 

Hantering av länsstyrelsens synpunkter 

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt beslut om reglemente för 
krisledningsnämndens 
Länsstyrelsens synpunkter föranleder behov av ändringar i reglering av 
krisledningsnämndens verksamhet. Vid länsstyrelsens besök utgjorde 
utvecklingsutskottet tillika krisledningsnämnd och kommunstyrelsens 
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reglemente har reglerat krisledningsnämndens verksamhet. Detta behöver 
ändras då krisledningsnämnden inte kan vara en tillikafunktion för 
utvecklingsutskottet.  
 
Ett särskilt reglemente för krisledningsnämnden har därför tagits fram. De 
skrivningar som idag finns i kommunstyrelsens reglemente avseende 
krisledningsnämnd föreslås därför strykas.  
 
Det vore önskvärt om krisledningsnämnden har minst ett möte per år där 
krisberedskapsfrågor behandlas. Antingen i form av övning eller utbildning. 

 

Ändringar i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid 
och vid höjd beredskap 
Vid höjd beredskap är det enligt lag kommunstyrelsen som leder kommunen. I 
dagens version av i rubriken nämnd plan står det i tabellen på sidan 5 att det är 
krisledningsnämnden som gör det. Detta ändras till kommunstyrelsen. 
 

Förtydligade ledningsförhållanden avseende MTG-gemensamma verksamheter 
Länsstyrelsen noterar att vissa problem skulle kunna uppstå relaterat till MTG-
gemensamma resurser. Exempelvis om krisledningsnämnder i alla tre kommuner 
fattar beslut om att ta i anspråk MTG-gemensamma resurser. Om det sker vid 
samma händelse och om besluten är motstridiga eller om resurserna inte räcker 
till är det oklart vilket beslut som gäller. Lösningen på det torde vara att innan 
beslut noggrant stämma av kommunerna emellan innan beslut fattas. Någon ny 
hanteringsordning föreslås inte. 
 

Plan för hantering av sparade medel i säkerhetssamordnarnas budget 
Under perioder har säkerhetssamordnartjänsten varit vakant, något som lett till 
att ett ekonomiskt sparande skett. Länsstyrelsen anser att dessa medel behöver 
användas under innevarande mandatperiod och efterfrågar en plan för 
användning av medlen. En sådan plan har kommunchefen skickats till 
länsstyrelsen. De huvudsakliga satsningarna utgörs av:  

- Kriskommunikationsutbildning för MTG-personal. Köps av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och genomförs lokalt i MTG.  

- Utbildning i evakuering av särskilda boenden och gruppboenden för 
personal i MTG. Köps av Enheten för skydd och säkerhet (Västra 
Götalandsregionen) och genomförs lokalt i MTG. 

- Konsultkostnader för att få igång en fungerande teknisk lösning för 
kommunens upplysningscentral. 

Underlag för beslut 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnd.  

Länsstyrelsens beslut efter uppföljningsbesöket samt anteckningar från 

detsamma.  



 

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I TÖREBODA KOMMUN 

 

 

Utöver det som föreskrivs i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 

landsting, samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas. Då ansvarar kommunstyrelsen för 

ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 

 

 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSANSVAR 

 

Nämnden ansvarar vid behov för ledning av kommunens hantering av extraordinära händelser 

enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. 

 

Ikraftträdande av krisledningsnämnden 

1 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om hen har förhinder, vice ordföranden bedömer 

när en extraordinär händelse föreligger. Denne beslutar också när nämnden ska träda i 

funktion. 

 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

 

Brådskande ärende 

2 § 

Ordföranden eller, om hen har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden 

3 § 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 

från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den 

nämnd som berörs. 

 

Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 

förvaltningsresurser som den begär. 

 

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. 

 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 

övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 



 

Redovisning till fullmäktige 

4 § 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

 

Avveckling av verksamhet 

5 § 

Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är sådana att kommunens anpassade 

organisation kan återgå till normal verksamhet igen. De verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder återgår till ordinarie nämnd. 

 

Även fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas och att den 

anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Om fullmäktige fattar ett sådant 

beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie 

nämnd. 

 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 

6 § 

Kommuner får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. 

Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller 

landstinget. 

 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 

vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 

händelsen. 

 

Beslut om att begära eller lämna bistånd får fattas av kommunchef.  

 

Bistånd till enskild 

7 § 

Kommuner får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 

enskild som drabbats av händelsen. 

 

Hälso- och sjukvård 

8 § 

Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att bistå annan kommun eller annat 

landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en extraordinär händelse finns i hälso- och 

sjukvårdslagen. 

 

Överklagbarhet 

9 §  

Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan 

överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. 

 

Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade överklagandemöjligheter 

eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt överklagas genom kommunalbesvär enligt  

10 kap. kommunallagen. 

 

Beslut som nämnden fattar enligt speciallagstiftning efter övertagande av beslutanderätt från 

ordinarie nämnder överklagas på sedvanligt sätt i enlighet med de regler som gäller för den 

ordinarie nämnden. 



 

 

Tillsyn och ansvar 

10 §  

Krisledningsnämndens verksamhet omfattas om kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den 

kommunala revisionen. 

 

Personuppgiftsansvar 

11 § 

Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet. 

 

 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 

 

Sammansättning 

12 § 

Kommunfullmäktige utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till krisledningsnämnd. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Återinträde 

14 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna. 

 

 

Inkallande av ersättare 

15 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid 

kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 

och som inte redan kallats in. 

 

Ersättare för ordföranden 

16 §  

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden 

ordförandens uppgifter. 

 



 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden och övningar 

17 § 

Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång varje år. Nämnden sammanträder på 

dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Krisledningsnämnden ska övas minst en gång varje mandatperiod. 

 

Kallelse 

18 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig 

och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt 

tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 

åtföljas av en föredragningslista. 

 

Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter och ersättare via 

telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den ledamot 

som har längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. 

 

Justering av protokoll 

19 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Reservation 

20 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet. 
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Köp av fastigheten Töreboda Gullkragen 4

Kommunstyrelsens förslag till komrnunfullmäktige

Kommunfullmäktige köper fastigheten Töreboda Gullkragen 4 av
VänerEnergi AB för 1 krona och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen äget
bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkännei
kommunstyrelsen upprättat förslag till avtal.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4 förelig-
ger. Enligt avtalet överlåter VänerEnergi AB fastigheten Töreboda Gullkragen
4 till Töreboda kommun för en köpeskilling av 1 krona. Tillträdesdag är den 1
oktober 2017.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 114

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Ekonomikontoret

Plan- och exploateringschefen
Administrativ asststent K. Roslund Berg

// /) ? Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Lilla
Börstorp 4, Antagandehandling juli 2017.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten är, och har under flera år på grund av brand varit obebyggd. Fast
ighetsägaren önskar bygga ett nytt småhus men byggrätten är inte tillräcklig
gällande detaljplan.

Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommunled-
ningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Lilla Börstorp 4 under pe-
rioden 15 maj - 5 juni 2017.

Plan- och exploateringschefen skriver att detaljplanen har varit föremål för
samråd som godkänts av alla berörda. Plan- och exploateringschefen föreslåx
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4
Antagandehandling juli 2017.

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med bilag
Samrådshandling
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 80
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilag-
orna, Antagandehandling juli 2017 och Samrådsredogörelse juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 115

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

]< Justerare
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 Kommunfullmäktige 

Detaljplan Töreboda Lilla Börstorp 4 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4. 
Antagandehandling juli 2017 

Bakgrund 

Detaljplanen har varit föremål för samråd som godkänts av alla berörda.  

 

 

 

 

 

Töreboda 2017-07-05 

Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef  
 

Bilaga: 

Antagandehandling juli 2017 

Samrådsredogörelse juli 2017 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunchefen 

Plan- och exploateringschef 

Fastighetsägaren  



Detaljplan för fastigheten LILLA BÖRSTORP 4
Töreboda kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE MED UTLÅTANDE
Ett förslag till detaljplan, upprättat i april och reviderat i maj 2017, har varit föremål för samråd med berörda 
fastighetsägare och myndigheter m.fl . under tiden 17 maj - 9 juni 2017. 
 Under samrådstiden har följande yttranden inkommit (sammanfattning jämte kommentarer):

1
Länsstyrelsen

2
Lantmäteriet

3
Tekniska nämnden 
arbetsutskott

4
Miljö- och byggnads-
nämnden

5
Avfallshantering 
Östra Skaraborg

6
Berörda grannar:
Köpmannen 5, 6
L:a Börstorp 3, 5, 7, 8

TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Noteras.

Befi ntlig bebyggelse i kvarteret och dess 
närmaste omgivning består av villor av 
olika ålder. Både utformning och fa-
sadmaterial varierar inom vida gränser. 
Någon gemensam karaktär kan inte 
påvisas, varför någon varsamhetsbe-
stämmelse inte har införts. 

Noteras.

Planbeskrivningen har kompletterats i 
berört avseende.

En upplysning om detta förhållande har 
införts på planhandlingen.

Noteras.

Noteras.

Noteras.

Inga anmärkningar med hänsyn 
till bestämmelserna i miljöbal-
ken eller plan- och bygglagen. 
Förslaget bedöms heller inte 
innebära betydande miljöpåver-
kan.  

Kommunen bör överväga att 
införa en varsamhetsbestämmel-
se som knyter an till områdets 
karaktär.

 

Planförslaget godkänns.

Bestämmelsen om genomfö-
randetid återfi nns i genomföran-
debeskrivningen, men bör även 
fi nnas i planbestämmelserna.

Påpekande om att fastigheten 
måste klara en uppdämnings-
höjd till marknivå vid förbindelse-
punkten till kommunens dagvat-
tennät.

Ingen anmärkning.

ingen anmärkning.

Skriftliga godkännanden har 
inkommit från samtliga berörda. 
 

1



UTLÅTANDE 
Samtliga berörda fastighetsägare har godkänt förslaget. Endast mindre justeringar har gjorts efter sam-
rådet. Planen bedöms därför kunna hanteras genom s.k. begränsat förfarande, vilket innebär att den kan 
antas utan särskild granskning.
Töreboda kommun 2017-06-30

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef

2

Övrigt Skillnaden kan anses marginell och har 
inte bedömts kräva förnyat samrådsför-
farande.

Noteras.

Den i samrådshandlingen an-
givna exploateringsgraden, en 
tredjedel av tomtytan, har kor-
rigerats till 35 procent. 

I samrådshandlingen har planen 
betecknats som ”ändring av de-
taljplan”, vilket i antagandehand-
lingen ändrats till (ny)”detaljplan” 
i enlighet med boverkets rekom-
mendationer.
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KÖP-
MANNEN

LILLA BÖRSTORP 6

5

Gräns för ändringsområdet
Bostäder i fristående hus, högst två våningar

Underlagskarta 
Utdrag ur kommunens baskarta 

Lilla Börstorp 4

Upprättad i april 2017
L I Knutsson arkitektkontor

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 
Följande bestämmelse hänför sig ti ll bestämmelserna i 
underliggande stadsplan, fastställd 1963-07-10 
 Den underliggande planen gäller i övriga delar jämsides. 
 
§ 7 Del av tomt som får bebyggas  
Nuvarande lydelse ersätts med följande: 
Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en 
tredjedel bebyggas. 

BF II

BF II

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 
Bakgrund 
Planändringen  syftar ti ll att utöka byggrätten för fastigheten Lil la 
Börstorp 4. 
 
Underliggande plan 
För området gäller detaljplan (ändring och utvidgning av  stadsplan 
för centrala delen i Töreboda köping) fastställd 1963-07-10. 
Fastigheten Lilla Börstorp 4 ligger i kvarterets östra del vid 
Storgatan, cirka 200 meter från torget i Töreboda tätort. 
Fastighetens areal uppgår til l 919,5 kvadratmeter. 
 Gällande planbestämmelser medger uppförande av fristående 
bostadshus i högst två våningar. Högst en femtedel av varje tomt får 
bebyggas. 
 
Markägare 
Fastigheten är i enskild ägo.. 
 
Planändringens handläggning 
Planärendet är av begränsad betydelse och bedöms endast vara av 
intresse för en mindre krets av sakägare. Ärendet handläggs därför 
med s.k. begränsat planförfarande, dvs det formella förfarandet med 
offentliga utställningar ersätts med ett direkt samråd med berörda 
sakägare och grannar. 
 
Befintliga förhållanden 
Kvarteret Lilla Börstorp är ett bostadskvarter bebyggt med villor av 
varierande ålder i en och två våningar. Bostadshuset på tomt nr 4 är 
rivet efter att det förstörts i en brand. Ett mindre garage finns i 
tomtens nordvästra del. 
 
Planerade förändringar 
Fastighetsägaren önskar att byggrätten höjs så att planerade 
byggnader med en sammanlagd byggnadsarea av cirka 250 
kvadratmeter kan uppföras. De gällande bestämmelserna medger 
en byggnadsarea av endast 184 kvadratmeter.  
 Kommunen har ti llstyrkt ägarens önskemål och har beslutat 
ändra  planbestämmelsen om högsta byggnadsarea från en 
femtedel til l en tredjedel av tomtarean.  
 
Infrastruktur 
Tomten är ansluten till  kommunala ledningar för vatten och avlopp 
samt  til l andra system för el, tele och avfallshantering m.m. 
 
Miljöbedömning 
Planerade  åtgärder kan inte förutses påverka miljön på något 
negativt sätt. Kommunen bedömer att föreslagna ändringar inte 
kommer att medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 
definition. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte 
upprättas. 
  

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandetiden bestäms till  fem år för denna planändring efter 
det att beslut om ändringens antagande vunnit laga kraft. 
 Efter genomförandetidens utgång gäller planändringen ti lls den 
ändras eller upphävs. 
 För övriga delar av den underliggande planen har genom-
förandetiden utgått. 
 Kommunen och fastighetsägaren har tecknat ett avtal, som 
reglerar att den sistnämnde svarar för kostnaderna för upprättandet 
av denna planändring. Härav följer att planavgift inte kommer att tas 
ut i samband med bygglov. 
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Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyll-
nadsbehållare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt mi5ö- och byggnadsnämnden att, för
Töreboda kommuns del, utföra kommunens uppgifter enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

2. Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat
förslag till taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektro-
niska cigaretter och påfyllnadsbehållare, bilaga.

3. Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens regle
mente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har fått ett nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och de-
ras påfyllningsbehållare enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17
maj 2017. Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition
2016/ 17:132 en Lag om e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare som gäl-
ler från och med den 1 juli 2017. De nya reglerna är till övervägande delen er
anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv.

Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbe
hör som i stort sett korresponderar mot nuvarande Tobakslag. Kommunern;
ska svara för den omedelbara tillsynen 26 § och ta emot anmälan om försälj-
ning enligt 20 §. Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter (föreläggar
den och förbud) enligt 31-32 §§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37 §.
Samverkan mellan myndigheter, främst kommunen och polisen, regleras
också.

Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd som ska ansvara för ar-
betsuppgifterna enligt den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas t

7 Jpste rare
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Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning
enligt Tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdi-
rektiv. Försäljning till konsument av dessa produkter sker oftast på samma
försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste
identisk. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att
kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att hantera dessa frågor inom ra-
men för nuvarande tillsynsverksamhet.

Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver an-
mälningspliktig försä5ning med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehål-
lare eniigt 20 §. E-cigaretter utgör en ny, egen grupp av produkter med egen
lagstiftning. Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering
och tillsyn ska hanteras för sig. Eftersorn lagstiftning och uppdraget är så likt
det som gäller för tobaksförsäljningen är det optimalt att taxan blir identisk
med den för tobakslagen. Tillsynen kommer dock i stor utsträckning att
kunna samordnas med tobakstillsynen vilket ger lättnaderitidsåtgången vid
tillsyn.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2017 föreslå kommun-
fullmäktige i de tre kommunerna besluta följande:
a) Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter en-

ligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
b) Fastställa taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektro-

niska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt mi5ö- och byggnadsnämn-
dens förslag.

c) Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens regle-
mente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag

Regeringens förslag till lagtext, proposition 2016 / 17:13 2
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 13 juni 2017, § 82 med förslag
till taxa

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 124
Bilaga Ks § 254/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnads-
behållare (förslag)
Enligt 46 S Lag om elektroniska cigaretter och påf5rllnadsbehåuare får kommunfuumäktige med-
dela föresföfter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehåuare.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäuer avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt Lag
om elektroniska cigaretter och påf'5runadsbehåuare (Prop.20l6/ 17:132) och de föresföftei' som
meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgiftssk5rldig är den som bedtiver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyunadsbehåuare.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och dät verksam-
hetsutövaren samtidigt har uppf5rllt kravet på egenkontroll inom det område klagornålet avser.

2. Handläggning som sket med anledning av att beslut av Miliö- och byggnadsnämnden enligt
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller föresföftet meddelade med stöd
av lagen överklagas.

4 § ?'vfiljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tofö senaste
månadetnas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räföat frarn till den 1 oktober året före
avg'ftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016.

5 § Beslut om av@Et enligt denna taxa fatfös av Miljö- och byggnadsnämnden.

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift euer i täkning

Avgiff med anledning av anmälan

8 § Avgift för handl%gning med anledning av anrnälan av försäljning av elektroniska cigatetter
och påfyllnadsbehållare tas ut med 1314 kr.

Avgift med anledning av anrnälan ska betalas för varje avgiftsbelagd vetksamhet som anmälan
avser.

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den vetksamhet eller
åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.

?s f,,
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Om besiktning måste ske vid ytterligare tiufaue, tas timavgift enligt 10 S ut för Miljö- och bygg-
nadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

Timavgift

10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd handläggningstid
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förMuande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som vatje tjänsteman vid Miljö- och byggnads-
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samr'åd med expertet och
myndigheter, inspektioner, tesor, revisioner och kontrouer i övtigt, beredning i övrigt i ätendet
samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid.

Tirnavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

För inspektioner, mätningar och andra konttoller som utföts vatdagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, rnidsommarafton euer helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånget ordinarie timavgift.

Avgiften ska etläggas av den som bedriver verksamhet som är anrnälningspliktig enligt vad som
ftamgår av 8 S ovan.

taaanaeÖverkla
g

11 % Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i ktaft den xx 2017.
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

 

Taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnads-

behållare (förslag) 

Enligt 46 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunfullmäktige med-

dela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver 

försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt Lag 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (Prop.2016/17:132) och de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där verksam-
hetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område klagomålet avser. 

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller föreskrifter meddelade med stöd 
av lagen överklagas. 

4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016. 

5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning 

Avgift med anledning av anmälan 

8 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare tas ut med 1 314 kr. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan 
avser. 

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller 
åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.  
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Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 10 § ut för Miljö- och bygg-
nadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

Timavgift 

10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och byggnads-
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som 
framgår av 8 § ovan. 

Överklagande 

11 § Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

___________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den xx 2017. 
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TöREBODA MARIESTAD GULLSPANG

Komrmmer i saimrbete

Miljö-och byggnadsnämnden

MBN § 82

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 19

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare Dnr: 20l7.Ma0867

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullrnäktige i de tre
komrnunerna besluta följande:

Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter enligt
lag (2017:425) om elekttonjska cigaretter och påfyllningsbeMuare
Faststäua taxa föt anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elekti:oniska
cigai:etter och påfyllningsbeMuare enligt Miljö- och byggnadsnämndens
förslag.

3. Med hänvisning till ovanstående ska Miljö- och byggnadsnämndens
reglemente 'åndras s'å att den omfattar den nya lagstiftningen.

1.

2.

Bakgrund

Kommunerna har fått nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras
påfyllningsbehåuare enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17 maj 2017.

Riksdagen antog den 17 maj 2017 tegei:ingens proposition 2016 / 17:132 en Lag om e-
cigaretter och deras påfyllningsbeMuare som ska gäua frfö och med den
1 juli 2017. De nya reglerna är till övervägande delen en anpassning till EU:s
reviderade tobaksptoduktdirektiv.

Den nya lagen innebär en reglering av marknaden föt e-cigaretter med tillbehör som i
stort sett korresponderar mot nuvatande Tobakslag. Kommunerna ska svata för den
omedelbara tillsynen 26 S och ta emot anmälan om försäljning enligt 20 S.
Kommunerna ska också få sanktionsmöjlighetei:(fötelägganden och fötbud) enligt
31-32 §'? och möjligheter t'll kontrollköp enligt 37S. Samverkan mellan myndigheter,
främst kommunen och polisen, regleras också.

Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd - förslagsvis Miljö- och
byggnadsnämnden - som ska ansvata för arbetsuppgiftetna enligt den nya
lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas ut.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksfötsäljning enligt
Tobakslagen. Hanteringen av e-cigatettei: åt en del av EU:s tobaksdirektiv.
Försäljning till konsument av dessa produktet sker oftast på satnma
försäljningsställen som tobaksptodukter och lagstiftningen fir i det nätmaste identisk.

?
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TöREBODA MARIESTAD GULLSPANG
Komnmner i samarbete

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

Sida 20

Miljö-och byggnadsnämnden

MBN § 82 forts.

Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att komtnunfullmäktige
uppdtat åt nämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande
tillsynsverksamhet.

Avgifier

Enligt 46 S får en kornmun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig fötsäljning med elekttoniska cigatetter och påfyllnadsbehållare
enligt 20 S.

E-cigaretter utgöi: en ny, egen gmpp av ptodukter med egen lagstiftning. Detta
betyder att anmälan, egenkonttonptogram, registrering och tillsyn ska hanteras föt
sig. Eftersom lagstiftning och uppdraget fir? så väldigt likt det som gället Eöt
tobaksfötsäljningen år? det optitnalt att taxan blir identisk med den för tobakslagen.
Tillsynen kommet dock i stot utsträckning att kunna samordnas med tobakstillsynen
vilket ger lättnader i tidsåtgången vid tillsyn.

Underlag för beslut

Tj',ansteski:ivelse uppi:ättad av rniljöinspektör Eva Rehnberg 2017-05-31, Tillsyn och
taxa enligt ny lag om elekttoniska cigatettet och påfyllnadsbeMuai:e
Tjänsteski:ivelse upptättad av vetksamhetschef Annika kjellkvist 2017-05-31, Tillsyn
och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påqrunadsbeMllate
Förslag till taxa enligt Lag om elektroniska cigatetter och påfyllnadsbehåuate
Regeringens förslag till lagtext, proposition 2016 / 17:132
Expedierats till:
Kommuizfidlmäktige i lMarieitatls /eomrmtn
Kommunfidlmä/e%e i GullspåiH.r kommuiz
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun
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Göteborg 17 juli 2017  Töreboda Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Töreboda kommun 
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer för målgruppen 65 år och 

äldre samt målgruppen 75 år och äldre, under hela trafikdygnet. Priser då en avgift 

tas ut från senioren (motsvarande administrationskostnad + moms) anges också 

nedan. 

Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 120 kr per utställt 

kort tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta 

erbjudande för kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till 

senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, 

eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för 

dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en 

engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, 

brevutskick och Västtrafiks arbetstid.  

 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det 

intäktsbortfall och de ökande trafikkostnader som detta erbjudande innebär 

för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror 

på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Töreboda är 2 289 st. 

Antalet personer 75 år och äldre är 968 st. (31 dec 2016, enligt SCB).  

Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga 

kommuner är 50-90 % (då avgift inte tas ut från senioren). 

 

     Pris   

  65+ dygnet runt utan avgift 125 kr 

  65+ dygnet runt med avgift 180 kr 

  75+ dygnet runt utan avgift 110 kr 

  75+ dygnet runt med avgift 160 kr 

 

Priserna (1 och 2 ovan) avser 2017 års prisnivå och kommer årligen att justeras med 

hänsyn till Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis 

som Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från 

ovan angivet datum. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 

Enhetschef Försäljning och Marknad  Teamledare Sortiment och Pris 



Från: Marie Djupfeldt 
Skickat: den 11 september 2017 10:31 
Till: Mariana Frankén 
Ämne: VB: Seniorkort med avgift 
 
 
 

//Marie 

 
 

Från: Christina Pilemarker [mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se]  
Skickat: den 5 september 2017 08:23 
Till: Marie Djupfeldt <marie.a.djupfeldt@toreboda.se> 
Kopia: Per-Ola Hedberg <per-ola.hedberg@toreboda.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
Kalkylen görs på samma sätt för alla kommuner och enligt det avtal som kommunerna och Västra 
Götalandsregionen skrivit om ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.  
I avtal står det bl.a. så här om tillköp: 
4.3 Kostnad för tillköp beräknas utifrån bedömd nettokostnad. I förekommande fall ingår bedömd 
intäktsförändring som en del av nettokostnaden. 
 
Årspriset per seniorkort grundar sig på intäktsbortfall och förväntat resande.  
Om kommunen tar ut en avgift från senioren, så kommer de som inte anser sig ha behov av kortet 
troligen inte heller nappa på erbjudandet. Det innebär att de som väljer att ta ut kortet, trots avgiften för 
senioren, är de som kommer att använda kortet. Det gör att snittresandet (och intäktsbortfallet) per kort 
kommer att bli högre, än om ”alla” hade valt att ta ut kortet. Därför är den årliga kortkostnaden högre, 
då avgift tas ut från senioren. 
 
I Skaraborg är det ingen kommun som tar ut avgift från senior och vi rekommenderar kommunerna att 
inte ta ut en avgift, då det i praktiken blir ett ekonomiskt nollsummespel för kommunen.  
Det kan t.o.m. bli dyrare för kommunen att ta ut avgift (inte första året, men efterföljande år, eftersom 
den årliga kortavgiften är högre vid avgift). 
 
Viktigt att komma ihåg är också att kommunen själva får administrera fakturering av avgiften till senior. 
Underlag för fakturering skickas till kommunen från Västtrafiks underleverantör.  
I de fall fakturor inte betalas ansvarar kommunen för att uppgifter om detta kommer Västtrafiks 
underleverantör tillhanda så att seniorkortet kan spärras. 
 
Kommunen kommer att betala för det verkliga antalet kort som skickas ut.  
Uppgiften i kalkylen om andel som tar ut kort är till för att kommunen ska kunna göra en 
budgetbedömning för tillköpet, baserat på hur det ser ut i andra liknande kommuner.  
Den uppgiften är alltså till för att ni själva ska kunna kalkylera fram hur stor den totala kostnaden blir per 
år, beroende på hur stor andel som tar ut nya kort och med er kunskap om folkmängd och 
befolknings/åldersprognoser. 
 

mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se
mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se


Vi kan gärna ta ett telefonmöte om detta, så kan jag förklara mer om ni känner behov av det! 
 
Med vänlig hälsning 
————————————————— 
Christina Pilemarker 

Kommunkoordinator 
Telefon/Mobil 0500-46 44 21  
SMS 0709-49 35 47  
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se  
  
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde  
Besök: Stationsg 7 / Skövde  
Vxl. 0500-46 44 00 / Fax. 0500-46 44 96  
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873  
www.vasttrafik.se  
facebook.com\vasttrafik  
 

           

 

Från: Marie Djupfeldt [mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se]  
Skickat: den 4 september 2017 11:20 
Till: Christina Pilemarker <Christina.Pilemarker@vasttrafik.se> 
Kopia: Per-Ola Hedberg <per-ola.hedberg@toreboda.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
Vi anser att priset per kort borde vara detsamma oavsett om man tar ut en administrationsavgift av den 
enskilde eller ej. Hur kommunen vill hantera administrationskostnaden anser vi inte ska påverka själva 
kortpriset. Mer rimligt borde det att ha ett system där man räknar på hur många det är som ansluter sig 
till korten, dvs kostnad för 20%, 30%, 40% osv. 
 
Vi har fått ett pris om andelen som får kort är 50% eller mer. Vi begär prisuppgift för lägre andel anslutna 
vilket kan innebära tex 30% och 40%. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Djupfeldt 
Trafikhandläggare 
Töreboda Kommun 
0506-189 11 

 
 

Från: Christina Pilemarker [mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se]  
Skickat: den 7 augusti 2017 07:56 
Till: Marie Djupfeldt <marie.a.djupfeldt@toreboda.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
Hoppas du haft en bra sommar, så långt! 

mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se
www.vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se
mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se
mailto:per-ola.hedberg@toreboda.se
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Här kommer en uppdaterad kalkyl för seniorkort med eller utan, att avgift tas ut från senioren. 
Hör gärna av dig om du har frågor kring detta! 
 
Med vänlig hälsning 
————————————————— 
Christina Pilemarker 

Kommunkoordinator 
Telefon/Mobil 0500-46 44 21  
SMS 0709-49 35 47  
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se  
  
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde  
Besök: Stationsg 7 / Skövde  
Vxl. 0500-46 44 00 / Fax. 0500-46 44 96  
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873  
www.vasttrafik.se  
facebook.com\vasttrafik  
 

           

 

Från: Marie Djupfeldt [mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se]  
Skickat: den 5 juli 2017 10:48 
Till: Christina Pilemarker <Christina.Pilemarker@vasttrafik.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Tack. 
Tack detsamma  
 

//Marie 

 
 

Från: Christina Pilemarker [mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se]  
Skickat: den 5 juli 2017 10:47 
Till: Marie Djupfeldt <marie.a.djupfeldt@toreboda.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
Då tar vi fram det, men det kommer antagligen dröja till efter semestrarna innan den är klar. 
Ha en skön sommar! 
 
Med vänlig hälsning 
————————————————— 
Christina Pilemarker 

Kommunkoordinator 
Telefon/Mobil 0500-46 44 21  
SMS 0709-49 35 47  
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se  
  
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde  
Besök: Stationsg 7 / Skövde  
Vxl. 0500-46 44 00 / Fax. 0500-46 44 96  
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873  
www.vasttrafik.se  
facebook.com\vasttrafik  
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Från: Marie Djupfeldt [mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se]  
Skickat: den 5 juli 2017 10:44 
Till: Christina Pilemarker <Christina.Pilemarker@vasttrafik.se> 
Ämne: SV: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
 
Tack för detta . 
Det vore nog bra att få en ny kalkyl på detta också så att politikerna  vet vad de ska ta beslut om. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Djupfeldt 
Trafikhandläggare 
Töreboda Kommun 
0506-189 11 

 
 

Från: Christina Pilemarker [mailto:Christina.Pilemarker@vasttrafik.se]  
Skickat: den 5 juli 2017 10:23 
Till: Marie Djupfeldt <marie.a.djupfeldt@toreboda.se> 
Ämne: Seniorkort med avgift 
 
Hej! 
Här kommer lite förtydligande om det vi pratade om när det gäller att ta ut avgift från senioren för 
kortet. 
 
 

Utdrag ur infoblad om tillköp: 

 

Västtrafik rekommenderar att kommunen inte tar ut någon administrationsavgift från senioren. 

Om kommunen ändå väljer att ta ut en administrativ avgift så ska den motsvara den administrationsavgift 

som Västtrafik tar ut av kommunen. I dessa fall görs en justerad kalkyl av priset per kort, 

baserad på hur stor andel som beräknas tacka ja till erbjudandet. En generell uppskattning är 

att priset per kort blir ca 50 % högre i de fall kommunen väljer att ta ut administrativ avgift från 

senioren. 
 

 

Fråga: Varför blir seniorkorten dyrare per kort om kommunen vill ta ut en administrationsavgift av 
senioren? 
Svar: Anledningen till att priset per kort blir så pass lågt när kommunen inte tar ut en administrativ 
avgift av senioren, är att hela intäktsbortfallet slås ut på många personer, dvs samtliga seniorer. Om 
en administrationsavgift tas ut minskar andelen som tackar ja till seniorkort. De som väljer att avstå 
erbjudandet om seniorkort är med största sannolikhet personer som tidigare inte rest alls, eller 
relativt lite, med kollektivtrafiken. Västtrafik har statistik som visar att andelen som tackar ja till 
seniorkort minskar med ca 30 % när avgift införs. 

mailto:marie.a.djupfeldt@toreboda.se
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Här är ett enkelt räkneexempel: 
Intäktsbortfall i en kommun pga. seniorkort: 1 000 000 kr 
Antal som tackar ja om avgift inte tas ut: 5 000 st (dvs. 200 kr per kort) 
Antal som tackar ja om avgift tas ut (‐30 %): 3 500 st 
Intäktsbortfallet är detsamma även om färre väljer att tacka ja. Därför bör nytt pris per kort bli 
1 000 000 / 3 500 = 286 kr (43 % ökning av pris per kort). Notera att detta är ett förenklat exempel. 
 
Exempel på kommuner som tar ut avgift från senior och andel som där tackar ja till erbjudandet: 
Strömstad (65 +) 36 % 
Sotenäs (75 +) 26 % 

 
 
Observera alltså att priserna i den kalkyl ni fått inte gäller, om ni väljer att ta ut avgift från senioren.  
Återkom om ni önskar ny kalkyl med pris även för det. 
 
Trevlig sommar! 
 
 
Med vänlig hälsning 
————————————————— 
Christina Pilemarker 

Kommunkoordinator 
Telefon/Mobil 0500-46 44 21  
SMS 0709-49 35 47  
Christina.Pilemarker@vasttrafik.se  
  
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde  
Besök: Stationsg 7 / Skövde  
Vxl. 0500-46 44 00 / Fax. 0500-46 44 96  
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873  
www.vasttrafik.se  
facebook.com\vasttrafik  
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TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-14

Sida

343

Ks § 212 Dnr KS 2017/0034

Besvarande av motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för

kommuninvånare som är 75 år och äldre

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om att införa kostnadsfri kollek-
tivtrafik inom Töreboda kommun för kommuninvånare sorn är 75 år och

äldre.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa den kost-
nadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 2018. Pengar har upptagitsiförslaget till
2018 års budget.

3. En avgift på 120 kronor införs för uttag av seniorkort.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdrar
kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att införa den kostnadsfria
kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre från och med

den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att införa kostnads-
fri kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75 år och äldre, bilaga. I mo-
tionen yrkas att man undersöker hur man praktiskt ska gå tillväga för att in-
föra detta och att man kommer tillbaka med ett kostnadsförslag som ekono-
miberedning/kommunfullmäktige kan ta ställning för.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 10
Utvecklingsutskottets protokoll denl5 mars 2017, § 50
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 22 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 103

Justerare r Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 6-14

Sida

344

forts. Ks § 212

Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige be-
sluta att bifalla motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik inom

Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75 år och äldre. Den kost-

nadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre införs

2019 och en engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.

Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrel-
sen besluta följande;
* Kommunfullmäktige bifaller motionen om att införa kostnadsfri kollektiv-

trafik inom Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75 år och
äldre.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa den kost-
nadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 2018. Pengar har upptagits i förslaget till 2018
års budget.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag upp-
drar kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att införa den kost-
nadsfria kollektivtrafiken för kommuninvånare som är 75 år och äldre

från och med den 1 januari 2018.
En engångsavgift införs med 120 kronor för uttag av seniorkort.

*

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) och Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till
Utvecklingsutskottets förslag med den ändringen att sista delen av beslutet
ändras till "En avgift på 120 kronor införs för uttag av seniorkort."

Bilaga Ks § 212/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Trafikplaneraren
Ekonomikontoret

. Justerare J Utdragsbestyrkande
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Motion att våra kommuninvånare som är +75 ska kunna åka med
kollektivtrafiken inom kommunen kostnadsfritt

I ett flertal av Skaraborgskommuner har man sedan ett antal år tillbaka

låtit sina äldre åka fritt inom kol)ektivtrafiken inom sin egna kommun.

Jag tycker nu att det är dags att Töreboda kommun följer efter detta

och inför detsamma i vår kommun.

Fördelarna är många vittnar man om i de kommuner som infört detta.

Med hänvisning till detta yrkar jag :

Att man undersöker hur man praktiskt ska gå tillväga för att införa detta
Att man kommer tillbaka med ett kostnadsförslag som
ekonomiberedning/kommunfullmäktige kan ta ställning för

Töreboda 170126UreOOud 1/Ull0 ?ö ..i
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Motion att våra kommuninvånare som är +75 ska kunna åka med

kollektivtrafiken inom kommunpn kostnadsfritt

I ett flertal av Skaraborgskommuner har man sedan ett antal år tillbaka

Iåtit sina äldre åka fritt inom kollektivtrafiken inom sin egna kommun.

Jag tycker nu att det är dags att Töreboda kommun följer efter detta

och inför detsamma i vår kommun.

Fördelarna är många vittnar man om i de kommuner som infört detta.

Med hänvisning till detta yrkar jag :

Att man undersöker hur man praktiskt ska gå tillväga för att införa detta

Att man kommer tillbaka med ett kostnadsförslag som

ekonomiberedning/kommunfullmäktige kan ta ställning för

Töreboda 170126
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Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik 
för kommuninvånare som är +75 år 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att införa kostnadsfri kollektivtrafik 
inom Töreboda kommun för kommuninvånare som är 75+. 

Den kostnadsfria kollektivtrafiken för 75+ införs 2019 och en engångsavgift 
införs med 120 kr för uttag av seniorkort.                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktige har det inkommit en motion från Anne-Charlotte 
Karlsson, Socialdemokraterna, om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för 
invånare som är i åldern 75+.  
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning 2017-01-30, Kf § 10. 

2017-03-15 Uu § 50, remitterade Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
motionen till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 
28 juli 2017. 

2016-11-17 KPR § 4, Kommunala pensionärsrådet, (KPR) tycker det vore 
önskvärt att kommunen inför fria resor för äldre och hemställer hos 
kommunstyrelsen att utreda ärendet. 
2017-01-11 Uu § 17, Utvecklingsutskottet uppdrar till 
kommunledningskontoret att utreda ärendet om fri kollektivtrafik för äldre. 
Utredningen redovisas senast den 17 maj 2017.  

Västtrafik har erbjudande för kommunerna att göra tillköp för fri 
kollektivtrafik för seniorer, antingen 65+ eller 75+ inom kommunen.  
Av länets 49 kommuner har idag 36 kommuner gjort tillköp för fria resor för 
sina seniorer. 
I Skaraborg är det 11 av 15 kommuner som har gjort dessa tillköp. Töreboda, 
Vara, Grästorp och Essunga kommuner har i dagsläget inget erbjudande om 
seniorkort. 

Kommunen har av Västtrafik fått en kostnadskalkyl som är giltig till den 15 
september 2017. Enligt Västtrafik kalkyl så är andelen personer som tackar ja 
till seniorkortserbjudandet i andra likvärdiga kommuner 50-90%.      

Om 50 % av de som tillfrågats tackar ja till erbjudandet kommer det att kosta 
121 900 kr för första året. Med avdrag för kortavgift blir kostnaden 58 300 
kr/år.                         



Töreboda kommun 
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Ärendet 

Till Töreboda kommun har det kommit in en motion om att införa kostnadsfri 
kollektivtrafik för kommuninvånare som är 75+. 
Det har även kommit in en förfrågan från KPR om fri kollektivtrafik för äldre. 
 
Västtrafik tar ut en administrativkostnad per kort, vilket är en engångsavgift, 
på 120 kr per utställt kort (2017 års priser). Kostnaden ska täcka Västtrafiks 
kostnader för att administrera erbjudandet till kommunerna. Kostnaden tas ut 
när nya kort skickas ut till senioren antingen i samband med att senioren 
tackat ja till erbjudandet eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut. 
Normal hållbarhet för kortet är ca 11 år. Kostnaden inkluderar bl.a 
kortkostnad, brevutskick och Västtrafiks arbetstid. 

Kommunerna betalar också en kostnad per kort och år på 110 kr (2017 års 
siffror). Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökande trafikkostnader 
som erbjudandet inbär för Västtrafik. Priset inkluderar även resor med 
Närtrafik. Det totala priset beror på antalet kort. 

I Töreboda finns det den 31 mars 2017 1055 personer som är 75 år och äldre. 

Om Töreboda kommun tar beslut om att göra tillköp om fri kollektivtrafik för 
75+ blir troligtvis kostnaden det första året högre än de följande åren. 
 
Om 50 % av de som tillfrågas tackar ja till erbjudandet kommer det att kosta 
530 st *120 kr= 63 600 kr för kortkostnaden och 530*110 kr= 58 300 kr för 
resorna, dvs en total kostnad på 121 900 kr. 
Om 90 % enligt ovanstående räkningsprincip tackar ja, hamnar den 
administrativa kostnaden första året på 114 00 kr och resekostnaden på 
104 500 kr vilket ger en totalkostnad på 218 500 kr. 

Kostnaden första året kan då hamna mellan 121 900 och 218 500 kr.  
Kostnaden följande år torde bli lägre då antalet utställda kort inte blir så 
många som ursprungsåret. 

En förfrågan har ställts till likvärdiga kommuner i Skaraborg om vilka 
kostnader de har för sina seniorkort per år.  
Hos Karlsborg och Tibro är kostnaden ca 88 000 Kr i Tidaholm ca 80 000 kr. 
Hjo har en kostnad på 52 000 kr. Dessa kommuner har liksom Töreboda ingen 
stadstrafik. 
I Mariestad där de har stadstrafik har de budgeterat för 473 000 kr. 
 

Ett införande av seniorkort kan innebära att kostnaden för färdtjänst sjunker 
något men det är svårt att göra en prognos på hur mycket det kan innebära. 

Övriga upplysningar 

Det finns ingen budget 2017 för finansiering. 

Fri kollektivtrafik finns inte med i budgetförslaget för 2018. 

Eftersom Västtrafik tar ut en kostnad per kort, oavsett om kortinnehavaren 
reser eller inte, så föreslår vi en engångsavgift med 120 kr per kort. 

Om 50 % tar ut kort innebär det en intäkt med 63 600 kr år ett. 
Nettokostnaden för kommunen blir i så fall 58 300 kr per år. 

Töreboda 2017-05-22 
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Marie Djupfeldt 
Trafikhandläggare 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Bilaga: 

 

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"              



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

407

Ks§256 Dnr KS 2016/0321

Besvarande av motion om webbsändning, radiosändning samt
streaming av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunstyrelsens be-
slut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag till webb- och radiosändning med ?jud av kommunfullmäktiges
sammanträden. I uppdraget ingår att lämna förslag till finansiering.

2. Frågan tas upp till behandling i samband med budget 2018.

Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om
webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sam-
manträden, bilaga. I motionen yrkas att;
* kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas till-

gängliga på Töreboda kommuns hemsida,
webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdnin
och strömmande lyssning för smartphones, surfplattor, och motsvaran-
de,

webbsändningen ska omfatta ?jud och bild,
webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens ?ju
anläggning förklarats godkänd samt sessionssalens möblering setts öve

*

*

*

Kostnaden för detta tas från kommunfullmäktiges egen budget vilken event
ellt kan behöva utökas för detta ändamål.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 februari 2017 att remittera motionen
till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 17 maj
2017.

;4?g .%uistierare

/,/

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

408

forts. Ks § 256

Turist- och informationschefen och kommunchefen föreslår kommunstyrel-
sen besluta fö5ande;
* Motionen angående webbsändning, radiosändning, samt streaming av

kommunfullmäktiges sammanträden avslås på grund av ekonomiska
skäl.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om webb- och ra-
diosändning med ?jud. I uppdraget ska ingå förslag till finansiering.

*

Sammanfattningsvis finns det olika sätt att genomföra webbsändning på:
i+ Webbsändning kan göras med hjälp av fast eller rörlig videoutrustning.

Erfarenheter visar att rörlig utrustning och tekniker skapar möjlighet till
bra kvalitet och flexibilitet.

För att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden krävs en bra ljud-
anläggning, öppen internet-förbindelse och struktur för mötet, samt an-
vändning av mikrofon.

ii Webbsändningstjänsten konverterar programmet till en strömmande me-
dia, att sändningen blir tillgänglig för lyssnare via smartphones och surf-
plattor.

*

Investering för webbsändning som omfattar 5ud och bild beräknas till cirka
250 000 kronor. Den årliga driftkostnaden beräknas till 200 000 kronor. Var
sig investering eller driftkostnad ryms inom 2018 års budget.

Beslutsunderlag

Kornmunfullmäktiges protokoll den 19 december 2016, § 144
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 31
Turist- och informationschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den li
juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 125

Bilaga Ks § 256/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Turist- och informationschefen

Ekonomikontoret

Ekonomiberedningen

,! n«
Justerare

7?
Utdragsbestyrkande
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Motion am? webbsändnim?. radiosändning samt streamim? ay
kommunfullrnäktiges sammanträden.

En fömtsättning för folkstyre är att folket kan skaffa sig information som underlag för sina
val.

Det är ytterst viktigt att politiken fu'uu tillgänglig när medborgaren har möjlighet att ta del av
den.

D.v.s. om medborgarna inte har möjligheten att besöka kornmunfullmäktige ska kornmunen
k"unna erbjuda att sammanträdet finns tillgängligt ändå.

(
På så vis tror vi dels att intresset att engagera sig politiskt ökar smnt att vi stärker fullmäktiges
roll och dessutom kan våra kornrnuninvånare få insyn i den politiska debatten.
Om man tittar på våm samarbetskommuner Mariestad och Gullspång så ligger de steget före
oss och sänder redan via webb och radio, nu tycker vi att det är Törebodas mr och föreslår
därför

ATT:

* kotmnunfullmäktiges samrnanträden ska direktsändas och finnas ti}Igängliga på Törebodas
kommuns hemsida

* webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt r6r nedladdning och strömmande
lyssning för smartphones, surfplattor och motsvarande.
* webbsändningen ska omfatta ljud- och bild
* webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens ?judanläggning förklarats
godkänd samt sessionssalens möblering setts över.

Kostnaden för detta fös från kommunfuilrnäktiges egen budget vilken ev kan behöva utökas för
detta ändarnål, i sann demokratisk anda.

161219

Vänsterpartiet Töreboda gm

(

Ther6se Eriks0;,:-'

j?-.

Mattias Faleke
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 Kommunstyrelsen 

Motion om webbsändning, radiosändning samt streaming av 
Kommunfullmäktiges sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Motionen angående webbsändning, radiosändning, samt streaming av 
kommunfullmäktiges sammanträden avslås på grund av ekonomiska 
skäl. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om webb- och 
radiosändning med ljud. I uppdraget ska ingå förslag till finansiering. 

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktige har det inkommit en motion från Vänsterpartiet 
genom Therése Erikson och Mattias Faleke, angående webbsändning, 
radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sammanträden, enligt 
följande: 

 Kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas 
tillgängliga på Töreboda kommuns hemsida. 

 Webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för 
nedladdning och strömmande lyssning för smartphones, surfplattor 
och motsvarande. 

 Webbsändningen ska omfatta ljud och bild. 

 Webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens 
ljudanläggning förklarats godkänd samt sessionssalens möblering setts 
över. 

Kostnaden för detta tas från kommunfullmäktiges egen budget vilken 
eventuellt kan behöva utökas för detta ändamål. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning 2016-12-19, Kf § 144. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
remitterade motionen till kommunledningskontoret för utredning och 
yttrande senast den 17 maj 2017. 
 
Sammanfattningsvis finns det olika sätt att genomföra webbsändning på: 

 Webbsändning kan göras med hjälp av fast eller rörlig videoutrustning. 
Erfarenheter visar att rörlig utrustning och tekniker skapar möjlighet 
till bra kvalitet och flexibilitet. 

 För att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden krävs en bra 
ljudanläggning, öppen internetförbindelse och struktur för mötet, samt 
användning av mikrofon. 



Töreboda kommun 
Datum 
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 Webbsändningstjänsten konverterar programmet till en strömmande 
media, att sändningen blir tillgänglig för lyssnare via smartphones och 
surfplattor. 

Investering för webbsändning som omfattar ljud och bild beräknas till cirka 
250 000 kronor. Den årliga driftkostnaden beräknas till 200 000 kronor. Vare 
sig investering eller driftkostnad ryms inom 2018 års budget. 

                         

Ärendet 

Webbsändning kan göras på olika sätt, antingen genom videoutrustning som 
står fast placerad i sammanträdessalen utan tekniker eller med utrustning och 
tekniker på plats under sammanträdet. Fast videoutrustning kräver personal 
som startar och avslutar sändningen. För att nå en bra kvalitet och flexibilitet 
under sammanträden rekommenderas alternativet med utrustning och 
tekniker på plats.  

För att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden krävs en bra 
ljudanläggning. Erfarenhet från andra kommuner som webbsänder är att det 
är viktigt att alla använder mikrofon under hela mötet. För att presentationer 
ska kunna visas direkt i sändning och ha en bra bildkvalité behövs en fast 
anslutning mellan projektor och den sändningsutrustning som teknikern 
använder sig av. En öppen fiberanslutning med internetförbindelse behövs till 
teknikerns dator. Vid omröstningar kan det uppstå behov av extra mikrofon 
bland politikerna i salen så att ljudet blir tydligt i högtalarna. Teknikern bör 
även ombesörja att webbsändningstjänsten konverterar programmet till en 
strömmande media, att sändningen blir tillgänglig för lyssnare via 
smartphones och surfplattor samt att den lagras för möjlighet att kunna lyssna 
och ses på i efterhand. 

För att Kommunfullmäktiges sammanträden ska kunna direktsändas och vara 
tillgängliga via länk på kommunens hemsida toreboda.se, behöver 
utrustningen i sessionssalen en översyn och tekniken kompletteras. 

Om man väljer att börja webbsända sammanträden ska även tid bestämmas för 
hur länge ett sammanträde ska finnas tillgängligt via webben med hänsyn till 
lagringsutrymme, max sex månader, men helst kortare tid. Dessutom måste 
bestämmas genom vilken kanal och i vilket format webbsändningen ska finnas. 
Om webbsändningen efteråt ska delas in i delavsnitt för att bli mer 
lättnavigerad kräver detta efterarbete vilket genererar ytterligare kostnad.  

Erfarenheter från andra kommuner visar att det går att lösa webbsändning på 
olika sätt. Gullspångs kommun har utrustat sin lokal och köper in tjänst med 
tekniker och utrustning som kamera, mixerbord m.m. I Skara och Tidaholm har 
man utbildat egen personal och köpt in den utrustning som behövs samt licens.  

Alternativet med egen utbildad personal upplevs resurskrävande. Det behövs 
en kommunikationsenhet med tillräcklig personalstyrka. Det har inte 
Töreboda kommun.  

Mariestads kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden via 
närradion och webbradio. Det är ett billigare alternativ än webbsändning. 

Det förekommer även webbsändningar via lokal-tv i vissa kommuner, 
exempelvis Skövde kommun. Viktigt är även att följa upp med statistik över 
antalet visningar av webbsändningarna. Exempelvis har Tidaholm cirka 40 
visningar per sammanträde. 
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Ekonomi 

För att kunna genomföra webbsändning behövs teknisk utrustning för ca 
250 000 kronor, vilket innebär att investeringsbudgeten måste utökas.  

För att sända och tekniskt köra webbsändningar i egen regi krävs mer personal 
till kommunikationsenheten. Det är för närvarande inte möjligt att kombinera 
med annan budgeterad deltidstjänst. Eftersom det innebär en utökning med en 
heltid är det inte ekonomiskt genomförbart. 

Om webbsändningar sker med hjälp av inköpt tjänst så beräknas den årliga 
kostnaden enligt följande: 

Kostnad Kronor per år Kommentar

Kapitalkostnad 65 000

Extern tjänst 100 000 Tekniker inkl kamera mm

Egen kompetens 35 000 IT, Utbildning, webb mm

Summa 200 000  

 
Det finns inte något utrymme i kommunfullmäktiges budget 2018 som kan 
finansiera en webbsändning som omfattar ljud och bild. Om webbsändningen 
görs på samma sätt som i Mariestads kommun och bara omfattar ljud så kan 
det vara möjligt. 
 
 

Töreboda 2017-07-12 

Anna-Karin Kjellberg 
Turist- och informationschef 

Per-Ola Hedberg 
Kommunchef 

 

Bilaga: 

 

Beslutet ska skickas till: 

"[Skriv text här]"              



Motion ang webbsändning, radiosändning samt streaming av
kommunfullmäktiges sammanträden.

En förutsättning för folkstyre är att folket kan skaffa sig information som underlag för sina
val.

Det är ytterst viktigt att politiken finns tillgänglig när medborgaren har möjlighet att ta del av
den.

D.v.s. om medborgarna inte har möjligheten att besöka kormnunfullmäktige ska kommunen
kunna erbjuda att sammanträdet finns tillgängligt ändå.

På så vis tror vi dels att intresset att engagera sig politiskt ökar sarnt att vi stärker fullmäktiges
roll och dessutom kan våra kornmuninvånare få insyn i den politiska debatten.
Om man tittar på våra samarbetskommuner Mariestad och Gullspång så ligger de steget före
oss och sänder redan via webb och radio, nu tycker vi att det är Törebodas tur och föreslår
därför

ATT:

* kommunfullmäktiges sarnmanträden ska direktsändas och finnas tillgängliga på Törebodas
kommuns hemsida

* webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning och strömmande
lyssning för smartphones, surfplattor och motsvarande.
* webbsändningen ska omfatta ljud- och bild
* webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens ?judanläggning förklarats
godkänd samt sessionssalens möblering setts över.

Kostnaden för detta fös från kommunfullmäktiges egen budget vilken ev kan behöva utökas för
detta ändamål, i sann demokratisk anda.

161219

Vänsterpartiet Töreboda gm

AtrEdilnmi
Ther6se Erjks0,'

Q?;;?'
Mattias Faleke
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

409

Ks§257 Dnr KS 2017/0135

Besvarande av motion om att kommunen förvärvar fastigheten med
den gamla biografen Röda Kvarn med mera

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen förvärvar fastig-
heten med den gamla biografen Röda Kvarn med mera då det finns en privat
intressent.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Faleke (V) och Therese Erikson (V) har lämnat in en motion om att
kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn med
rnera, bilaga.

I motionen yrkas att kommunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastig-
heten och varsamt renoverar och anpassar den så att lokalen kan nyttjas till
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. I förslaget
ingår också tillgänglighetsanpassning av lokalen samt att kommunen ställer
fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella aktiviteter.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 april 2017 att remittera motionen till
Utbildnings- och kulturutskottet för utredning och yttrande och till
Törebodabostäder AB för yttrande senast den 2 augusti 2017.

Törebodabostäder AB skriver att de har besökt fastigheten då den även inne
håller en bostad. Bedömningen är att bolaget inte kan renovera och skapa er
hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av fastighetens nuvar-
ande skick och ?judproblematiken från biograflokalen. Törebodabostäder se
ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fastigheten och deras svar på
förfrågan blir därför nej. Om kommunen beslutar att förvärva fastigheten är
Törebodabostäder öppna för en diskussion kring förvaltningen av fastighett
alternativt ägande med full kostnadstäckning från kommunen.

?.lusteiare Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida

410

forts. Ks § 257

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 41
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 73
Törebodabostäder AB:s yttrande den 9 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 126

Bilaga Ks § 257/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

[3 Jusberare Utdragsbestyrkande
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Motion om Röda kvarn

i'

(

Till ett levande kulturliv hör möjligheten att nyttja lokaler för att uföva denna kultur i. Töreboda har
en garnrnal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allmärföeten de senaste åren. Nu finns en
möjlighet att kornrnunen skulte kunna förvärva? samt varsamt renovera fastigheten och anpassa den
så? att lokalen kan nyttjas till teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. Till
detta hör sj älvklart också tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda samtidigt som det skulle vara värdefullt
att bevara en ?inik byggnad i centrum.

Vi y?rkar där'för att
kornmunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enligt ovan
kornmunen sföller fastigheten till förfogande för kornmuninvånamas kulturella aktiviteter

{

t

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

['k)@i/':"f;;' (('C'['U('
Mattias Fateke

i? ,!1.?./9V'

Jt.r7?' &ii?,{,a
Ther6se F,r'Mrl'3} '
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Töreboda kommun

Box 83

545 22 Töreboda Töreboda 2017 06 09

Biografen Röda Kvarn

Vi har erhållit förfrågan om (örvärv av fastigheten Töreboda Muraren 6, med biografen
Röda kvarn.

Vi har besökt fastigheten då den innehåller även en bostad. Bedömningen är att vi inte
kan renovera och skapa en hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av
fastighetens nuvarande skick och Ijudproblematiken från biograflokalen.
Vi ser ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fastigheten och vårt svar på
förfrågan är att därför nej.
Om kommunen beslutar att förvärva fastigheten är vi öppna för en diskussion kring
förvaltningen av fastigheten alternativt ägande med full kostnadstäckning från
kommunen.

Törebodabostäder AB

VD

TC)REEIOt)M30STÄöEQ AE!
Östra Torgga+ari 11, Qådhuset
545 30 TÖQEBOt)A

0506-102 0l

info@torebo.riu

www.torebo.riu

Org.nr
Barikgiro nr

556526-7217

5558-6085
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Motion om Röda kvarn

Till ett levande kulturliv hör möjligheten att nyttja lokaler för att utöva denna kultur i. Töreboda har
en garnmal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allmärföeten de senaste åren. Nu finns en
möjlighet att kommunen skulle kunna 'förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpassa den
så att lokalen kan nyttjas till teaterf?5reställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda sarntidigt som det skulle vara värdefullt
att bevara en unik byggnad i centrurn.

Vi yrkar därför att
- kornmunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enligt ovan
- kornrnunen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

ibr(,yzv«q rc-i'«(r
Mattias Fajeke

Th<'Itm?=
.rik(!rTher6se ErikJ4n
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Ks § 258 Dnr KS 2016/0269

Besvarande av motion om normalladdning av elfordon, Macken
flyttar hem

Kornrnunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem besvarad med tekniska nämndens och Törebodabostädex
AB:s yttranden samt kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att lämna förslag pi
hur frågan om att initiera en diskussion med bostadsrättsföreningar och pri-
vata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatser för el-
fordon i Töreboda kommun kan hanteras.

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem, bilaga. I motionen yrkas;
* att laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade,

att kommunen ska verka för att Törebodabostäder AB inrättar laddplat-
ser för elfordon till bolagets hyresgäster och
att kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatset
för elfordon i Töreboda kommun.

*

*

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att remittera motione:
till tekniska nämnden, Törebodabostäder AB och komrnunledningskontoret
för utredning och yttrande senast den 26 april 2017. Utvecklingsutskottet
uppdrog vidare åt kommunledningskontoret att ta fram en plan eller model
för hur kommunen kan genomföra motionens förslag.

Tekniska nämnden beslutade den 16 maj 2017 att lämna fö5ande yttrande:
"För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka
fordon än så länge i behov av en plats för laddning men behovet

[;g
lu?.sterare

)
/,/

Utdragsbestyrkande
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Sida

412

forts. Ks § 258

kommer med tiden säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säker-
ställa att det också finns möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser.
Tekniska kan också vara behjälplig övriga kommunala verksamheter att an-
lägga/installera laddningsutrustning på kommunal mark, men endast vara
behjälpliga som en rådgivande instans vid installationer på andra platser."

Törebodabostäder AB meddelar i yttrande den 8 juni 2017 att bolaget följer
utvecklingen och avser att ta fram platser när behoven uppkommer. l första
hand förbereds möjligheter i samband med nybyggnation.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2016, § 105
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 234
Tekniska nämndens protokoll den 16 maj 2017, § 100
Törebodabostäders yttrande den 8 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 127

Bilaga Ks § 258/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Näringslivs- och kommunutvecklaren

??lu.sberare Utdragsbestyrkande
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Töreboda Kommunfullmäktige
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MA(KEN FLYTTAR HEM
Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon

Ett eldrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den verksamhet
som fordonet är stationerat. För att sådan laddrxing ska kunna utföras på ett
enkelt och säkert sätt krävs tillgång till en så kallad iaddbox. Att tadda'fulltfrån
en laddbox tar mellan 1 till 12 tirnmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per taddplats.

i
l

Töreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina
verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs att laddboxar installeras på de
ptatser där kommunala fordon finns stationerade.

i

En villaägare kan själv enkelt fatta beslut om att instaltera en laddbox. Boende i
hyres- eller bostadsrätt är istället beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av
hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun gÖra
skillnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder samt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Vi föreslår därmed:

att

att

att

taddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade
kommunen ska verka för att Törebodabostäder inrättar laddplatserför
elfordon till bolagets hyresgäster
kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till
laddplatser för etfordon i Töreboda kommun

Töreboda 2016-10-30

Centerpartiet i Töreboda genom
I

l

Daniel Nord

/ -?-?=;'-??i " l':?a6- '/<"f?: /'ln/ ;">'-e/j,,!5,,Q sida 1 av 1
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Töreboda kommun

Box 83

545 22 Töreboda Töreboda 2017 06 08

Laddning av elfordon

Vi har erhållit förfrågan avseende laddning av elfordon. Törebodabostäder följer
utvecklingen och avser ta fram platser när behoven uppkommer. l första hand förbereds
möjigheter i samband med nybyggnation.

Törebodabostäder AB

['an H!rr'yloan
VD

TCKlEEaOF)AE!OSTÄöER AE!
Östra Torggatari 11, Qådhuset
545 30 TC)QEBOf)A

0506-102 0l

irifo@+orebo.nu

www.lorebo.nu

Org.rir
Barikgiro rir

556526-7217

5558-6085
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 100                                                   Dnr 2016/00760  

Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande: 
 

”För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka fordon 
än så länge i behov av en plats för laddning men behovet kommer med tiden 
säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säkerställa att det också finns 
möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser. Tekniska kan också vara behjälplig 
övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera laddningsutrustning på 
kommunal mark, men endast vara behjälpliga som en rådgivande instans vid 
installationer på andra platser”  

Bakgrund 

Daniel Nord (C) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i Töreboda 
kommun. Motionen, ”Macken flyttar hem”, yrkar på att kommunen ska aktivt arbeta 
för att skapa fler laddningsstationer för elfordon inom kommunen för såväl 
kommunala fordon som för kommuninvånarnas. Utvecklingsutskottet beslutade på 
sammanträdet 2016-12-08 att remittera motionen till bland andra Tekniska nämnden 
för utredning och yttrande. 

Verksamhet Teknik har utrett motionen och lämnar följande kommentarer och 
förslag till yttrande. Att ordna laddningsstationer till de platser där verksamhetens 
egna fordon finns, förrådet, panncentralen, reningsverket Töreshov m.fl. kan göras 
med relativt enkla medel dock är behovet ännu inte så stort då elfordonen endast är 
något enstaka. 

De platser där Töreboda kommuns egna bilar parkeras är enligt utredningen i stor 
utsträckning på externt hyrda platser. I dessa fall måste separata lösningar med varje 
hyresvärd tas fram. Verksamhet teknik kan var behjälpliga med lösningsförslag och 
kontaktuppgifter till inom området sakkunniga.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.         



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 100 (forts.)                                                  Dnr 2016/00760  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 234/2016. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar 
hem”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Töreboda Kommunfullmäktige
201€.-10-31

MA€KEN FIYTTAR HEM
Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon

Ett eldrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den verksamhet
som fordonet är stationerat. För att sådan laddning ska kunna utföras på ett
enkelt och säkert sätt krävs tillgång till en så kallad laddbox. Att laddaafullt från
en laddbox tar mellan 1 till 12 timmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per laddplats.

Töreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina
verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs att laddboxar installeras på de
platser där kommunala fordon finns stationerade.

En villaägare kan själv enkelt fatta beslut om att installera en laddbox. Boende i
hyres- eller bostadsrätt är istället beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av
hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun göra
skillnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder samt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Vi föreslår därmed:

att

att

att

Iaddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade
kommunen ska verka för att Törebodabostäder inrättar laddplatser för
elfordon till bolagets hyresgäster
kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till
Iaddplatser för elfordon i Töreboda kommun

Töreboda 2016-10-30

Centerpartiet i Töreboda genom

Daniel Nord

sida 1 av 1



Mariana Frank6n

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Bifogade filer:

Daniel Nord

den 30 oktober 20161 7:54

Mariana Franken

Motion till fullmäktige
motion normalladdning.pdf

Hej Mariana!

Här är en centermotion till kvällens fullmäktigesammanträde. Jag signerar den på plats om så behövs.

Med vänliga hälsningar

Daniel Nord (c)
Ledamot av Töreboda kommunfullmäktige
daniel.nord@toreboda.se
073-54 55 112

1



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

413

Ks § 259 Dnr KS 2017/0015

Besvarinde av medborgarförslag om byte av kommunens advents-
/Ijusdekorationer

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om byte av kommunens ad-
vents- /Ijus-dekorationer och uppdrar till tekniska nämnden att, i samråd
med kommunledningskontoret, byta ut kommunens advents- och juldekora-
tioner i god tid före l:a advent. Pengarna 130 000 kronor tas från kommun-
styrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av kommunens advents- /ljus-
dekorationer. Det föreslås att kommunens advents- och juldekorationer byts
ut. I fjol var till exempel belysningen i torggranen trasig stora delar av tiden.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgar-
förslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2017 att lämna följ-
ande yttrande: Tekniska nämnden rekommenderar Töreboda kommun att
tillstyrka medborgarförslaget då befintliga ?jusdekorationer är undermåliga.
Utredningen som gjorts påvisar ett investeringsbehov om 70 000-150 000
kronor beroende på ambitionsnivå. Tekniska nämnden överlåter till
Töreboda kommun att besluta om ambitionsnivå och hur finansiering ska
ske.

Beslutsunderlag

Kommunfulimäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 12
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 52
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 29 juni 2017, § 176
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 128

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

;,erare Utdragsbestyrkande



TOREIIODA MARIESTAD GULLSPÅNG 

Kommuner i samarbete 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 176 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-06-29 

Dnr 2017/00149 

Sida 1 

TÖREBODA KOMMUN 

201 7 -06- 3 0 

:...-.-·f 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents
/ljus- dekorationer i Töreboda 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 

Tekniska nämnden rekommenderar Töreboda kommun att tillstyrka 
medborgarförslaget då befintliga ljusdekorationer är undermåliga. Utredningen som 
gjorts påvisar ett investeringsbehov om 70 -150 tkr beroende på ambitionsnivå. 
Tekniska nämnden överlåter till Töreboda kommun att besluta om ambitionsnivå 
och hur finansiering ska ske. 

Bakgrund 

 i Töreboda kommun har inkommit med ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen byter ut befintlig ljusdekoration som används som dekoration 
vid advent/Jul. Utvecklingsutskottet beslutade på sammanträdet 2017-03-15 att 
remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast 
den 28 juli 2017. 

På Tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 beslutades att ge tekniska 
nämndens arbetsutskott delegation att yttra sig på remissen för att hinna svara innan 
den 28 juli. 

Verksamhet teknik tillsammans med Vänerenergi AB och utvecklingsenheten i 
Töreboda kommun har gemensamt utrett medborgarförslaget och konstaterar att det 
föreligger ett stort behov av att byta ut befintliga ljusdekorationer då dessa är defekta 
och allmänt undermåliga. Det finns också ett behov av att byta ut en del av de vajrar 
som ljusdekorationen monteras i då även dessa på grund av ålder börjat ge upp och 
bedöms i närtid bli en säkerhetsrisk. 

Att byta ut den ljusdekoration som finns idag till en likvärdig bedöms kosta ca 60 tkr. 
Att gradera upp den till en mer omfattande/prydligare ljusdekoration bedöms kosta 
ca 140 tkr. Att byta ut de vajrar som bedöms i närtid bli en säkerhetsrisk kostar ca 10 
tkr. Olika förslag på ljusdekorationer utifrån dessa belopp är översänt till 
utvecklingsenheten i Töreboda kommun som förslagsvis tar fram ett slutligt förslag 
för beslut. 

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i 
Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin "Remiss -
Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda". 

Justerandes signatur Utdragsbestyr1<ande 
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Kammuner i sarnarbete

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 176 (forts.)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-06-29

Dnr20l7/00149

Sida 2
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Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret
Postadress: Besöksadress Telefon Fax Hemsida :
Box 83 Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 www.toreboda.se kommunen@toreboda.se
545 22 Töreboda Töreboda
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Från Datum 2017-01-12
Namn

Adress Postnummer Orl

Töreboda
Telefon bostad Telefon arbete Mobil

E-postadress

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Att byta ut de befintliga Ijusslingorna som sätts upp i kommunen.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Jag önskar att man gör ett ordentligt utbyte av de Ijusdekorationer som
sätts upp i kommunen till advent/jul. De som används idag har sett sina
bättre dagar. I år så var tex. belysningen i torggranen trasig stora delar av tiden
Dekoration av kommunen runt julen är så viktig för kommuninnevånarnas
trivsel och därBr hoppas jag mitt förslag blir verklighet.
Jag önskar att detta sker så att de nya kan sättas upp redan i december 2017.

Namnteckning
Datum

2017-01-12
Namnfönydligande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

414

Ks § 260 Dnr KS 2017/0014

Besvarande av medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet
Galaxen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om belysning vid fritidshem-
met Galaxen besvarat med de åtgärder som kommer att vidtas. I samband
med att den sist beställda modulen färdigställs kommer ytterbelysningen på
hela skolområdet att kompletteras. En ny belysningspunkt kommer att
monteras på den östra delen av parkeringen och den västra delen av
parkeringen kommer att förstärkas i samband med gång- och cykelvägens
utbyte till LED-belysning.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid fritidshemmet Galaxen.
Det föreslås att belysning sätts upp på parkeringen vid fritidshemmet.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgar-
förslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i
Töreboda att avslå medborgarförslaget. Fastighetsavdelningen har utrett
ärendet och kommit fram till följande:
Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga
andra synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen
färdigställs så kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att komplette-
ras och en ny belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen,
den västra kommer att förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 13
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 53
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 142
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 129

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 142                                                   Dnr 2017/00150  

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget.  

Bakgrund 

 har lämnat ett medborgarförslag om att montera mer belysningen vid 
parkeringen vid fritidshemmet ”Galaxen”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera frågan till tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
Fastighetsavdelningen har utrett ärendet och kommit fram till följande: 

Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga andra 
synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs så 
kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny 
belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra kommer att 
förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret
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Box 83 Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 www.toreboda.se kommunen@toreboda.se
545 22 Töreboda Töreboda
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Från Datum 2017-Ol-12
Namn

Adress Postnummer Orl

Töreboda
Telefon bostad Telefon arbete Mobil

E-postadress

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Att sätta upp belysning på parkeringen vid fritidshemmet galaxen

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varBr du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Mitt förslag är att sätta upp belysning på parkeringen vid fritidshemmet galaxen.
Som det är idag så är det ingen belysning på parkeringen. Den belysning som
finns sitter på fasaden på byggnaderna men är inte alls tillräcklig för att
belysa parkeringen.

Namnteckning
Datum

2017-01-12
Namnförtydligande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

415

Ks § 261 Dnr KS 2017/0046

Besvarande av medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om ny utsmyckning i
Kyrkdammen då Verksamhet teknik genomfört de åtgärder som önskades i
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om ny utsmyckning av Kyrkdammen. De
föreslås att den vattensprutande sälen i Kyrkdammen på kyrkans östra sida,
vilken varit borta sedan många år, ersätts med en ny säl.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgar-
förslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i
Töreboda att besluta:

Kommunfullmäktige konstaterar att Verksamhet teknik har genomfört de åt
gärder som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed be-
svarat.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 23
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 54
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 141
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 130

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 141                                                   Dnr 2017/00151  

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i 
Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik har genomfört de åtgärder 
som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Bakgrund 

 har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om 
ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda. Utvecklingsutskottet har överlämnat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (§ 54/2017).  

Verksamhet teknik har efter detta åtgärdat de brister som var orsaken till att sälen 
togs bort och har även återplacerat sälen i Kyrkdammen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  

 



Till TÖREBODA KOMMUNST YRELSE

MF.T)B()RCTARF()RST.ACT

Från 

Töreboda

TOREBODÅ KOMMUi'4

20 17 A.i2- 0 7

P'?nr

GE OSS SÄLEN TILLBAKA

Tidigare har funnits en vattenspmtande säl i Kyrkdarnrnen på kyrkans östra sidan. Sedan många år
är denna borta. Enligt uppgift skall demia tagits bort och mttnat i något av kommunens förråd. Den
har alltså inte ersatts. Nu har denna utsmyckning tidigare bidragit mycket till miljön ?frarnför?
kyrkan och i anslutning till Kyrkogatan och skolorna. Åtskilliga är de elever som tidigare tecknat
denna säl på sina teckningslektioner.

Det kan inte kosta många kornmunkronor att ersätta den förlorade med en ny. Detta skulle bidra
mycket till denna något eftersatta miljö. Därför säger jag med många andra

GE OSS SÄLEN TILLBAKÅ!

Töreboda
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

416

Ks § 262 Dnr KS 2017/0055

Besvarande av medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för
bilar i Töreboda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om kommunal tvättanlägg-
ning för bilar iTöreboda med motiveringen att en sådan anläggning som är
till för kommuninvånare och turister inte är en kommunal angelägenhet och
kan lösas på kommersiella grunder.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal tvättanläggning för bilar i
Töreboda. Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man
ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är i dag
finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kom-
munen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättplats
för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna skulle man kunna
anse att det är en bra service både för kommunens inyånare och för de som-

marturister som kommer varje år med husbilar och husvagnar.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgar-
förslaget till tekniska nämnden för yttrande och till kommunledningskon-
toret för utredning och yttrande senast den 28 juli 2017.

Verksamhet miljö- och bygg anser att det är ett bra förslag att en så kallad
"gör det själv hall" startas i Töreboda, i kommunal regi eller privat regi. Det
stämmer att "Miljökrav på fordonstvätt - Mariestad Töreboda Gullspång", an
tagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 anger att bilen inte ska
tvättas på gatan utan i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt. In-
stallation av en ny sådan anläggning ska uppfylla ovanstående riktlinjer.

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå att kommunfullmäk-
tige i Töreboda avslår medborgarförslaget med motiveringen att en tvättan-
läggning för bilar som är till för kommuninvånare och turister inte är en kon
munal kärnverksamhet.

Justerare Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-06

Sida

417

forts. Ks § 262

Verksamhet teknik har handlagt ärendet och rekommenderar inte att kom-
munen anlägger och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då
detta inte kan anses vara en kommunal kärnverksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 24
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 55
Miljö- och Byggnadsförvaltningens yttrande den 24 mars 2017
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 140
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 131

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

,! e
g

.lus;e rare Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 140                                                   Dnr 2017/00152  

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för 
bilar i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda avslår 
medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till för 
kommuninvånare och turister inte är en kommunal kärnverksamhet.  

Bakgrund 

 har till kommunfullmäktige i Töreboda inkommit med ett 
medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för beredning och yttrande (Uu § 55/2017).  

Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man ska göra detta på 
avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är idag finns ingen sådan 
anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det 
skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättanläggning för bilar i Töreboda. Med 
en strategisk placering av denna skulle man kunna anse att det är en bra service både 
för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med 
husbilar och husvagnar. 

Verksamhet teknik har handlagt ärendet rekommenderar inte att kommunen anlägger 
och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte kan anses vara 
en kommunal kärnverksamhet.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda”.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 140 (forts.)                                                  Dnr 2017/00152  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  

 



Från: Åsa Furustam 
Skickat: den 24 mars 2017 11:14 
Till: Mariana Frankén; Michael Nordin 
Ämne: SV: Remiss från Kommunstyrelsen 
 
Hej! 
 
Verksamhet miljö- och bygg anser att det är ett bra förslag att en s.k. ”gör det själv hall” startas i 
Töreboda, i kommunal regi eller privat regi.  
 
Det stämmer att ”Miljökrav på fordonstvätt – Mariestad Töreboda Gullspång”, antagen av Miljö- och 
byggnadsnämnden 2013-09-25 anger att bilen inte ska tvättas på gatan utan i en gör-del-själv-hall eller 
en automatisk biltvätt.  
 
Installation av en ny sådan anläggning ska uppfylla ovanstående riktlinjer.   
 
Med vänlig hälsning 

  

Åsa Furustam 

Miljöinspektör  
asa.furustam@mariestad.se 
Tel. 0501-756032 
Fax. 0501-756009 
  

 
  
Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
Box 24, Kyrkogatan 2 
542 86 Mariestad 
www.mariestad.se 
mbn@mariestad.se 
  
» Det här meddelandet är miljömärkt – tills du skriver ut det! «  
  
  
Ansökningar, handlingar, anmälningar, klagomål samt övrigt digitalt material som ska behandlas av Miljö- och 
byggnadsnämnden/-förvaltningen ska sändas in till den officiella e-postadressen mbn@mariestad.se . Det går givetvis bra att 
skicka in materialet som brev eller att besöka förvaltningen på adress Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. 
 
 
 

Från: Victoria Steinborn  
Skickat: den 22 mars 2017 14:05 
Till: Åsa Furustam <asa.furustam@mariestad.se> 

mailto:asa.furustam@mariestad.se
http://www.mariestad.se/
mailto:mbn@mariestad.se
mailto:mbn@mariestad.se
mailto:asa.furustam@mariestad.se


Ämne: Remiss från Kommunstyrelsen 
Prioritet: Hög 

 

Ärende 2017Tö0164. 

Remiss, medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda  

Hej!  

På förslag av tekniska förvaltningen remitterar vi medborgarförslaget om kommunal 
tvättanläggning för bilar i Töreboda också till miljö- och byggnadsnämnden, se bilaga. 

Med vänlig hälsning  

MARIANA FRANKÉN  

Kommunsekreterare  

Kommunledningskontoret  
Telefon 0506-180 20  

mariana.franken@toreboda.se  

TÖREBODA KOMMUN, Box 83, 545 22 Töreboda  

www.toreboda.se  

   

-----Ursprungligt meddelande-----  
Från: mariana.franken@toreboda.se [mailto:mariana.franken@toreboda.se]  
Skickat: den 21 mars 2017 15:10  

Till: Mariana Frankén <mariana.franken@toreboda.se>  

Ämne:  

-------------------  
TASKalfa 6551ci  
[00:c0:ee:b1:76:f7]  
-------------------  

 

mailto:mariana.franken@toreboda.se
http://www.toreboda.se/
mailto:mariana.franken@toreboda.se
mailto:mariana.franken@toreboda.se
mailto:mariana.franken@toreboda.se


Från: Berg, Marcus (P) <marcus.berg@volvocars.com> 

Skickat: den 9 februari 2017 17:12 

Till: Info Töreboda kommun 

Ämne: Medborgarförslag. Tvättanläggning bil. 

 

Hej. 

  

Läste om era riktlinjer för tvätt av bil och man ska göra detta på avsedd plats eller i en gör det själv hall. 

Som det är i dag finns inga sådan anläggningar att tillgå i kommunen. Närmaste verkar enligt min vetskap 

finnas i Mariestad. Detta medför att man som medborgare ej kan göra på rätt sätt och därigenom följa 

kommunens riktlinjer. 

Visst våra bensinstationer erbjuder automattvätt men många drar sig för att använda dessa då de medför 

extra slitage på bilen samt att det är en ansenlig kostnad varje månad att använda sig av dessa. 

Som det är idag verkar det som att de flesta gör fel då man helt enkelt inte kan göra rätt och tvättar sina 

bilar hemma på uppfarten. Detta medför att man spolar ner en ansenlig mängd smuts och kemikalier i 

dagvattensystemet.  

 

Om det nu inte finns möjligheter att tvätta bilen på ett korrekt sätt i Töreboda borde det inte ligga i 

kommunens miljö intresse att jobba för att en sådan anläggning ska finnas oavsett om denna skulle 

drivas av kommunen eller privat. 

Jag anser att det borde ligga i kommunens intresse att utreda huruvida det skulle vara lämpligt att bygga 

en anpassad tvättplats. Med en strategisk placering av denna skulle man även kunna anse att det är en 

bra service både för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med husbilar 

och husvagn. Då dessa säkerligen inte helar har någon möjlighet att tvätta på ett korrekt sätt när de är på 

semester. 

 

Vh Marcus Berg 

 

 



TöREBODA KOMMUN

Mariana Franken, kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2017-08-14

Sida 1 av 1

Referens

KS 006 2015-00026

Kommunfullmäktige

Komrnunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2018; 29/1, 26/2,
26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 24/9, 15/10 (nya fullmäktige), 29/10, 26/11 och
17/12 klockan 18.00.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige förslås sammanträda följande måndagar 2018; 29 /1,
26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 24/9, 15/10 (nya fullmäktige), 29/10, 26/11
och 17/12 klockan 18.00.

Töreboda 2017-O-08-14

l-b-
6ran Johansson

kommunfullmäktiges ordförande
Mariana Franken

kommunsekreterare

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunchefen

Ekonomichefen

Ordföranden

Administrativ assistent Kristina Berg Roslund

Kommunsekreterarna

Kontaktcenter



Töreboda 220817

Härmed avsäger jag Linda Ludvigsson (S) alla mina politiska uppdrag.

mvh linda ludvigsson
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